
Հրանուշ Խառատյան 

Քաղաքական բռնություն և քաղաքական բռնադատում 

 

Քաղաքական բռնությունը բռնության տեսակ է, որը սովորաբար իրականացնում է պետական 

իշխանությունը իր երկրի քաղաքացիների որոշ խմբի նկատմամբ:  Թե բռնության ենթական 

խումբը/խմբերը կարող են տարբեր լինել, թե նրանց նկատմամբ իրականացվող բռնության տեսակը:  

Պետական իշխանության կողմից  բռնության ենթակա պատմությանը հայտնի  խմբերը եղել են 

ռասայական, ազգային, կրոնական, գաղափարական,  կուսակցական, սոցիալական, 

դասակարգային, նույնիսկ՝ վարքային պատկանելության  խմբեր: Բուն բռնությունը, 

թիրախավորելով այս կամ այն, երբեմն՝ դրանցից մի քանիսի համակցությամբ խումբը/խմբերը, 

սովորաբար միշտ դուրս է եկել թիրախի շրջանակից: Միաժամանակ պետք է նկատի ունենալ, որ 

պետական իշխանության կողմից քաղաքական բռնության թիրախի ընտրությունը անպայման չէ, որ 

մատնանշում է բռնության ենթակայի նկատմամբ հայտարարված «մեղադրանքը» կամ բռնության 

նպատակը այն է, ինչը հայտարարված է որպես տվյալ  խմբիբն բռնության ենթարկելու նպատակ: 

Քաղաքական բռնությունները սովորաբար կամ իրավապես «օրինակացվում» են, կամ ընտրված 

թիրախի նկամամբ քարոզչությամբ ստեղծվում են կամայական հաշվեհարդարի պայմաններ: 

Արդյունքը միշտ նույնն է՝ ֆիզիկական ոչնչացում, բռնի տեղահանություն, աքսոր, սոցիալական և 

ֆիզիկական մեկուսացում, անազատության տարբեր ձևեր՝ համակենտրոնացման ճամբար, 

տեղաշարժման սահմանափակում, սոցիալական արժեքների՝ կրթության, աշխատանքի, 

ամուսնության, գնումների, սեփականության և այլ իրավունքների  սահմանափակում:  Խմբի 

թիրախավորումը սովորաբար ներկայացվում և մատուցվում է որպես «հայրենիքի 

թշնամուն/դավաճանին ոչնչացնելու կամ մեկուսացնելու միջոցով հայրենիքը փրկելու 

անխուսափելիորեն անհրաժեշտ գործողություն»: 

Հայերի և Հայաստանի օրինակով 20-րդ դարում  կարող ենք տեսնել  բռնության ենթարկված 

համարյա հիշյալ բոլոր խմբերը և բոլոր ձևերը: Օսմանյան կայսրությունում հայերը քաղաքական 

բռնության են ենթարկվել  էթնիկական և կրոնական հիմքով՝ «հայ» և «քրիստոնյա» լինելու համար, 

Խորհրդային Հայաստանում և ԽՍՀՄ-ում՝ կուսակցական («դաշնակցական»), աշխարհայացքային 

(«ազգայնական», «տրոցկիստական»), սոցիալական («կալվածատեր», «կուլակ»),  քաղաքական 

հայացքների կամ դրանց վերագրումների («հակահեղափոխական», «հակասովետական»), 

պարզապես սահմանամերձ բնակավայրերում ապրած լինելու (սահմամերձ բնակավայրերի 

մաքրում,- 1937ի հայերի աքսորը Հայաստանից և Ադրբեջանից տես 17.ХII.1936ի ԽՍՀՄ 

ԺԿԽ թիվ N2123-420сс. հրամանը,- ГАРФ, ф. Р-9479, оп.1, д.55, л.24-28 

(http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1021134)), նախկինում Թուրքիայում ապրած 

լինելու համար(«նախկին թուրքահպատակներ»), պարզապես հայ լինելու համար (Ղրիմի հայերի, 

համշենահայերի դեպորտացիաները 1942 և1944 թվականներին) և նույնիսկ քաղաքական բռնության 

ենթարկված անձի ազգական լինելու համար («հայրենիքի թշնամու ընտանիքի անդամ»): 



1994 թ. հունիսի 14 ին ՀՀ նախագահ Լ.Տեր-Պետրոսյանը ստորագրել է 

Բռնադատվածների մասին ՀՀ օրենքը (Հ. Ն. -1063-1-ՀՕ-106), որի առաջաին 

հոդվածով «Բռնադատված համարվում է Հայաստանի Հանրապետության մշտապես 

բնակվող նախկին ԽՍՀՄ այն քաղաքացին, քաղաքացիություն չունեցող անձը կամ 

օտարերկրյա քաղաքացին, որը խորհրդային կարգերի ժամանակաշրջանում (սկսած 

1920 թվականի նոյեմբերի 29-ից) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 

քաղաքական շարժառիթներով՝ ա) դատապարտվել է 1961 թվականի ՀՍՍՀ քրեական 

օրենսգրքի նախկին խմբագրությամբ 65, 67, 69, ինչպես նաեւ 206.1 հոդվածներով կամ 

1927 թվականի ՀՍՍՌ քրեական օրենսգրքի նույն բովանդակությամբ հոդվածներով, 

քաղաքական այլախոհությունը ճնշելու կամ սահմանափակելու նպատակ հետապնդող 

այլ հոդվածներով եւ հետագայում արդարացվել է, բ) քրեական պատասխանատվության 

է ենթարկվել արտադատարանական կարգով, գ) անօրինական կարգով ենթարկվել է 

բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցների, դ) արտաքսվել է նախկին ԽՍՀՄ 

տարածքից կամ զրկվել քաղաքացիությունից, ե) աքսորվել կամ արտաքսվել է որպես 

բռնադատվածի ընտանիքի անդամ»: 

Բռնադատվածների մասին ՀՀ օրենքի ստորագրման ամսաթիվը՝ hունիսի 14 ը ընտրվել 

էր այն պատճառով, որ 1949ի հունիսի 13ի լույս 14ի գիշերը տասնյակ հազարավոր հայեր 

աքսորվեցին Ալթայի երկրամաս և Տոմսկի մարզ Հայաստանից, Վրաստանից, 

Ադրբեջանից և ՌՖի Կրասնոդարի երկրամասից՝ առանց իմանալու իրենց աքսորվելու 

պատճառը: Դա պարզ, ԽՍՀՄի Կոմկուսի վարքով սովորական ազգային դեպորտացիա 

էր, հերթականը ԽՍՀՄում իրականացված 52 ազգային դեպորտացիաներից 

(տես Сталинские депортации 1928-1953 гг. Документы. Составители: П. М. Поболь, П. М. 

Полян, под общ. ред. А. Н. Яковлева (Международный фонд «Демократия», Серия «Россия. 

ХХ век»), М., Материк, 2005 (http://stalinskie-deportacii.blogspot.am/; 

https://docs.google.com/file/d/0B96SnjoTQuH_QzZNdDhNd1dNYjg/edit)): 

 

 

«Բռնադատվածներ» նախագծի մասին 

 

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող «Բռնադատվածներ» 

նախագիծը այն քիչ ծրագրերից է, որոնցով Հայաստանի երիտասարդ սերունդը այս կամ 

այն չափով գիտելիք է ստանում «Քաղաքական բռնություն» երևույթի և մասնավորապես 

դրա հայաստանյան դրսևորումների մասին: Ցավոք  սրտի Հայաստանում և հայերեն 

լեզվով քիչ կան քաղաքական բռնությունների մասին հանրամատչելի 

հրապարակումներ, այն մեծ հաշվով բացակայում է նաև հանրային խոսույթում: 



«Բռնադատվածներ» նախագծում ընդգրկված դպրոցականները ծանոթանում են ԽՍՀՄ-ի 

շրջանում քաղաքական բռնությունների ենթարկված կոնկրետ մարդկանց, նրանց 

ընտանիքների անդամների, նրանց ազգականների հետ, լսում են իրենց կյանքի այդ 

հատվածի և հասարակության կողմից իրենց մասին պատկերացումների վերաբերյալ 

նրանց բանավոր պատմությունները, հաղորդակցվում են նրանց հիշողությունների հետ, 

խմբովին քննարկում են իրենց լսածները: Նախագծին մասնակցողները իրենց ղեկավարի 

հետ ծանոթանում են բռնությունների ենթարկվածների արխիվային գործերին, 

քաղաքական բռնությունների և բռնադատության մասին հրատարակված գործնական 

նյութերին և վերլուծություններին, իրենք էլ են գրում և վերլուծում: 

Կարծում եմ սա վաղուց պահանջարկված մի ծրագիր է, որին մասնակցողները կարող են 

ոչ հեռավոր անցյալը մասնակիորեն տեսնել սեփական զգացմունքներով և նույնիսկ 

հասկանալ, եթե այդ անցյալը ստանում է ներկայի դրսևորումներ: Սա նաև 

պատմությանը հաղորդակցվելու և բանավոր հիշողությունը սոցիալական հիշողության 

վերաճելու գործընթացը հասկանալու հնարավորություն է: 

 


